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EXTRAS  

al procesului verbal al ședinței extraordinare cu caracter de îndată a Consiliului 

Local al comunei Tiream din data de 04.03.2022 

 

 Număr consilieri în funcție ............................11 

 Număr consilieri prezenți la ședință .............. 11 

 Număr consilieri absenți motivat ...................  0 

 Număr consilieri absenți nemotivat ................ 0 

 

 Ordinea de zi a ședinței menționată în Dispoziția primarului comunei Tiream 

nr. 44/2022 cuprinde următoarele proiecte de hotărâri : 

1). Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al 

comunei Tiream  din data de 07.02.2022; 

2). Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant şi a unui 

membru supleant al Consiliului local al Comunei Tiream,  în Comisia de evaluare a 

probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi 

director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. 

 3). Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Tiream 

în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor operatorului regional de salubrizare S.C. 

Ierul Tiream S.R.L. 

 

Ordinea de zi a sedintei extraordinare cu caracter de îndată a Consiliului Local 

al comunei Tiream din data de 04.03.2022 a fost aprobată cu 11 voturi pentru, a unui 

număr de 11 consilieri prezenți. 

 Au fost adoptate următoarele hotărâri: 

1. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 14/2022 privind desemnarea 

unui reprezentant şi a unui membru supleant al Consiliului local al Comunei 

Tiream,  în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului 

pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de 

mailto:primaria@tiream.ro
mailto:primaria@tiream.ro


 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIREAM 

Loc. Tiream, str. Principală nr. 25, tel./fax 0261.873.601, e-mail primaria@tiream.ro 

 

 

învăţământ preuniversitar de stat, aprobată cu 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 

2 abțineri; 

- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 

2. Hotărârea Consiliului Local Tiream nr. 15/2022 privind desemnarea 

reprezentantului comunei Tiream în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor 

operatorului regional de salubrizare S.C. Ierul Tiream S.R.L., aprobată cu 9 

voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 2 abțineri; 

- proiect de hotărâre; 

- referat de aprobare; 

- raport al compartimentului de specialitate. 

 

 

 

PENTRU CONFORMITATE CU PROCESUL VERBAL 

Secretar general al UAT Tiream  

  c.j. Candid Humă 
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